
 

 

Uddevalla-Byfjorden 
Rotaryklubb 

 
 
Protokoll fört vid ordinarie i Uddevalla-Byfjorden Rotaryklubb den 25 januari 2019. 
 
 
Antal deltagare: 29 st. 
 
Gäster:  2 st. Tommy Gustavsson införd av Jens Pettersson 

Anne Jacobsson införd av Magnus Jacobsson 
  

Dagens ämne: Mackmyra  
 
Föredragshållare: Håkan Alexandersson 
 
Nästa vecka:  UF-Företaget Green Straw 
 
Nästa möte:  Fredagen den 1 februari 2019 
 
 
Efter avslutad lunch öppnade vår president Richard Bergström veckans möte. Presidenten 
överlämnade ordet till Björn Tellow som kort redogjorde för den hackning som Rotarys 
hemsida blivit utsatt för. 
 

• Rotary i Sverige och Lettland tycks drabbade. Hemsidena har slagits ut helt och upplevs 
ligga under ett s.k. gisslanprogram vilket betyder att även sidornas back-up har slagits ut.  

• Björn Tellow har snabbt byggt en förenklad version av vår hemsida så vi kan följa det som 
kan anses som viktigast i klubben. 
 

 
Håkan Alexandersson har sedan en tid arbetat 
helhjärtat med Mackmyra whiskey vilket betyder 
goda kunskap om produkter, visningar av lager 
och tillverkning samt dryckesföreläsningar. 
Närmsta lager i vår närhet finns på Smögen. 
 

Mackmyra uppstod när ett gäng goda vänner från 
KTH åkte till Sälen för gemensam skidåkning. 
Detta var 1998. Till resan hade var och en tagit 
med sig en flaska med single malt whiskey. Under 
resan koms så småningom fram till idén att 
producera egen svensk single malt. En provpanna 
på 30 l byggdes för att få ett snabbt resultat. 
Whiskeyn lagrades på små fat som snabbare 
kunde säljas vilket betydde ökat kapital och 
därmed pengar in i företaget för nyinvestering. 
Den 6 mars 2006 hamnade första flaskan på 
Systembolaget hyllor. 
 

 
 



 
Utvecklingen har gått framåt och sedermera byggdes ett nytt destilleri i Gävle med nytänk av 
produktion. Genom att bygga destilleriet på höjden halverades energiförbrukningen och 
ökade kapaciteten. Idag produceras ca 650 000 till 700 000 l/år och detta har skapat en årlig 
omsättning på ca 87 till 90 miljoner SEK. 
 

Whiskeyn buteljeras i standardflaskor och i säsongsflaskor. Dessutom får de som köper ett 
eget fat också sin egna flaskdesign. 
 
Totalt finns idag sex lagerlokaler i Sverige, där som tidigare nämnts en ligger i Smögen.  
I Smögens lager förvaras ca 1 000 fat. Faten tillverkas i Spanien. 
 

Ett fat kostar ca 20 000 Sek och buteljerat och skattat totalt ca 27 000 SEK. 
 

Vår president avslutade efter detta mötet och önskade alla en trevlig helg. 
 
 
Vid pennan:   
 
Leif H. Karlsson 
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